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9-a Kongreso de Flandra Ligo Esperantista

BRUGGE, 4-an, 5-an kaj G-an de JUNIO.
UNUA KOMUNIKO.

Sekcio Brugge prenis sur sin la organizadon de nia 9-a kon-
greso okazonta dum Pentekosto venonta. La organiza komitato
plene konscias pri la farota laboro kaj kuraĝe kaj plenfide ekla-
boris,,ĉar « nia 9-a » devas superi ĉiujn antaŭajn kongresojn laŭ
enhavo kaj laŭ nombro, kaj esti inda de nia daŭre kreskanta tut-
landa organizaĵo.

Ni sukcesis akiri 35 %-an rabaton sur la enlandaj fervojoj je
prezento de karto kiun ni havigos al ĉiu enskribinto. Tiuj raba-
tiloj validos por enlandanoj de la 3-a ĝis la 7-a de junio, por
eksterlandanoj de la 3-a ĝis la 16-a de junio.

La urbestraro bonvolis subvencii nian kongreson per Suno
de 250 fr., krome gi clisponigos al F1. L. E. la gotikan salone-
gon de la urbodomo por la dumkongresa jarkunveno, plie gi ko-
misiis la urban sonorilariston prezenti al la kongresanoj specia-
lan sonorilarkoncerton kies programo konsistos el flandraj kaj
esperantaj kantoj kaj himnoj, fine estas sub preso esperantlingva
broŝuro pri Brugge eidonota (le la urba oficejo por turismo.

Konsiderinte la multajn favorojn kiujn ĝi ricevis de ofici t!•ij
instancoj, la organiza komitato plenfide sin direktas al la flan-
draj Esperantistoj, kun la peto helpi al la sukcesigo de la saba-
ta festvespero kiun ni deziras plej eble brila kaj vere eksterordi-
nara. Ni do alvokas la sekciojn kaj ankaŭ la individuajn samide-
anojn kiuj pretas prezenti teatraĵetojn, - kantojn, muzikaĵojn, de-
klamaĵojn, k. s. senprokraste sin anonci. Tiurilate ni plezure men-
cias ke sekcio Brussel kunhelpos per prezentado de la mezepoka
burleskaĵo « Ankoraŭ ». Kiuj sekcioj kaj sainideanoj sekvos ?

Kvankam estas tro frua por paroli pri detaloj de la kon-
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gresprogramo, ni volas grandtrajtc skizi la aranĝojn. Sabatves-
pere sonorilarkoncerto, malfermo, festvespero. I)imanĉe antaŭtag-
meze: Diservoj, publika demonstracio, fotigo, oficiala akcepto de la
kongresanoj en la urbodomo kaj jarkunveno ; posttagmeze : fa-
kaj kaj laborkunsidoj ; vespere : granda balo. Lunde antaŭtag-
meze : vizitoj al vidindaĵoj kaj sportaj ludoj ; posttagmeze : eks-
kurso al pitoreska Darnme.

Baldaŭ ni sendos la kongreskarton kaj la rabatilon por la
fervojo al ĉiu aliginto. Al la venonta numero ni aldonas la aligi-
lojn kun la prezoj de la logado j kaj mangoj. Ni tamen insistas por
ke jam nun ĉiu pagu la kongreskotizon : 15 fr: por membroj de
F1. L. E. : 12 fr. Oni pagu pere de poŝtkonto 4407.30 de kasistino
M. Vincke.

Mendu niajn propagandmarkojn, ili kostas po 7 fr. por cent.
Ni insistas por tuja mendo, ĉar la provizo baldaŭ elĉerpiĝos.

Ciujn informojn petu de la kongresa oficejo : Koorvest 70,
Brugge.

UNUA LISTO DE ALIUINTOJ :
1. De Keyzer A., Brussel; 2. Ik Keyzer L., Brussel; 3. Cortvriendt E.,
Brussel; 4. Terrijrt J., Gent; 5. Keverijn L., Hemiksem; 6. Lamoen J.,
Antwerpen; 7. Mertens R., Berchem; 8. Mertens J., Berchem; 9. Docks M.,
Burcht; 10. Aertgeest R., Antwerpen; 11. Aertgeest M., Antwerpen; 12.
De Gruyter A., Antwerpen; 13. De Gruyter D., Borgerhout; 14. De. Haaf
N., Antwerpen; 15, Genar J., Deerne; 16 Goethals R., Borgerhout; 17.
Herman J., Burcht; 18. Mertens J., Berchem; 19. Schroeyers C., Berchem;
20. Schroeyens E., Berchem; 21. Vranckx A., Oude God; 22. Heyens E.,
Antwerpen; 23. Claes S., Antwerpen; 24. Van Hauwaert R, !Antwerpen;
25. Volders F., Antwerpen; 26 Clays V., Zwijndrecht; 27. Verheyden E.,
Antwerpen; 28. Van Peel P., Antwerpen; 29. Van Gindertaelen T., Ant-
werpen; 30. Van Geel J., Borgerhout; 31. Van As J., Antwerpen; 32 Van
As M I., Antwerpen; 33. Boyens S., Antwerpen; 34. Boeyens, Antwerpen;
35. Boigelot S., Deurne; 36. Boigelot, Deurne; 37. Fonder (1., Wilrijk;
38. Michiels T., Antwerpen; 39. Mortelmans F., Antwerpen; 40. Pittoors
A., Deurne; 41. Timmermans J., Deurne; 42. Timmermans S., Deurne; 43.
Van Durme H., Oude God; 44. Van Durme F., Oude God; 45. Van der
Mast M., Antwerpen; 46. Rainson H., Mechelen; 47. Rainson S., Meche-
len; 48. Boving H., Leuven; 49. Cnops L., Heverlee; 50. Dekesel U., Leu-
ven; 51. Frantzcn F., Leuven; 52. Naster M., Leuven; 53. Volckaert L.,
Leuven; 55. Cognie A., Kortrijk; 56. Broodcoorens G., Brussel.

La Kongreskomitato.

APERIS
Tutmonda Adresaro de la Esperantistoj 1938

128 paga kun listo de la organizoj kaj gazetoj, pli ol 5000 adre-
soj en pli ol 2500 lokoj de 106 landoj en ĉiuj kontinentoj, forma -

to 15.5 x 23 cm., sur plej bona papero kaj bela kovrilo.
Prezo 4 int. poŝtrespondkuponoj.
Mendu tuj antaŭ ol la provizo estas clĉerpita ĉe kort. kons.

Steiner (Bisamberg), leteradreso: Wien, 1., Neue Burg, Aŭstrio.
Nomon kaj adreson de ĉiu mendanto ni senpage publikigos en la
sekvonta eldono de TUTMONDA ADRESARO.

,1 P e Ir 	 . •IF.,,
in de plrailit 11

BELGIE. - Door den Heer Bouchery, minister van P. T. T.
werd toelating verleend aan de postbedienden tot het dragen van
het Esperanto-kenteeken tijdens hunne diensturen.

Het radio-weekblad « Radiobode » geeft in een afzonderlijke
rubriek de programma's der onderscheidelijke esperanto-uitzen-
dingen.

BRAZILIE. - Door het gemeentebestuur der stad Bahia
werd de naam « Rua Esperanto » aan een der straten gegeven.

FRANKRIJK. - Ook dit jaar gaat de internationale jaar-
beurs te Lyon voort met het gebruik van Esperanto voor hare p - v-
paganda en voor alle inlichtingen aan de bezoekers.

Te Marseille werd door het gemeentebestuur een straat naar
Dr. Zamenhof genoemd.

Toelating werd verleend door de Heer Minister van Natio-
nale Verdediging om niet-verplichte Esperanto-cursussen in te
richten voor officieren en soldaten van het fransche leger.

Tengevolge de grote belangstelling voor de Esperanto uit-
zendingen van de Parijsche radio-stations, heeft de heer Minister
van P. T. T. besloten deze uitzendingen te laten voortgaan. Deze
uitzendingen gebeuren iederen Maandag avond, afwisselend op Ra-
dio-Parijs en Parijs P. T. T.

iTALIE. - Buiten de wekelijksche inlichtingen over toeris-
me in Esperanto uitgezonden door Radio-Roma, worden nu ook
lederen Maandag verslagen uitgezonden in de internationale taal
over de gebeurtenissen der afgeloopen week.

In het centraal station te Turijn werd, ten gerieve der buiten-
landsche reizigers een Esperanto-tolk aangesteld. Een bordje met
de vermelding :« Esperanto-interpretisto » wijst den reizigers het
inlichtingsloket aan.

VEREENiGDE STATEN. - « Keurt gij het onderwijs ce-
ner internationale taal goed in de school ? Zoo ja, Esperanto of
een nationale taal ? »

Deze vraag kwam voor in een wedstrijd ingericht door de
« New History Society » te New-York en waarin gevraagd werd
een verhandeling te schrijven over de beste methode om tot een
algemeene ontwapening te komen. Aan deze wedstrijd waren 5000
dollars premies verbonden. Onder de 3208 ingekomen inzendin-
gen werd deze vraag beantwoord met 1108 stemmen voor Espe-
ranto, 842 voor de Engelsche taal en een honderdtal voor andere
talen.

NE 50, SED 100 PREMIOJ ! I
estas:en la Libro-Loterio de Flandra Esperanto Instituto.
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BESTUURSVERGADERING. — Op 12 Februari j. 1. ier-
gaderde het , bestuur van Fl. L. E. te Brussel. Een nieuw barma
voor de advertentien in F. E. werd opgesteld (belangstellendLn
kunnen een ex. verkrijgen bij de adm. van F. E.) Verder werd
besloten de oplaag van F. E. met 100 ex te vermeerderen en de
mogelijkheid onderzocht ons blad uit te breiden. Gezien de grog-
te vraag naar het gegeerde « flaget-insigno » (herkenningsteeken
met Vlaamsch- en Esperantovlagje) zal Fl. E.  I. tot een nieuwe
bestelling van dergelijke insignes overgaan.

VOLGENDE BONDSVERGADERING wordt op 10 April te
Gent gehouden. Voorstellen voor de dagorde zeilde men zoo mo-
gelijk vóór 15 Maart aan bondssekretaris.

NIEUWE AFDEELINGEN. — Met vreugde heeten we vol-
gende nieuwe afdeelingen van harte welkom in ons midden : Ha-
relbeke «N. E. L. ,E.», Kuurne «La Mondamikoj», Meenen «Espe-
rantista Grupo», Putte «La Verda Espero».

AAN AL ONZE AFDEELINGEN. — Wij vestigen de aan-
dacht onzer afdeelingen op de wenschelijkheid bij alle gelegenhe-
den (op postpapier, briefomslagen, uitnoodigingen, aanplakbiljet-
ten, rondzendbrieven e.d.) steeds hunne benaming te laten vol-
gen door de vermelding: Afdeeling van den Vlaanrschen Esperan-
tisten Bond.

STANDREGELEN FL. L. E. — Als bijlage aan dit nummer,
verschijnen de standregelen van onze vereeniging. Deze nieuwe
standregelen zullen toegepast worden vanaf 1 Juli a.s.

ONZE CURSUSSEN. — Door het «Kursa Centro» van F1. L.
E. werden nieuwe cursussen ingezet. Onderwijzer K. Solc geeft les
te Turnhout, Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout, Poppel, Beerse,
Merksplas en Desschel. Onderwijzer N. De Graan leidt cursussen
te Diksmuide, Veurne, Woumen. Onderwijzeres A. Nedergaard is
werkzaam te Aalst, Buggenhout, Denderleeuw, Eremhodeg; m,
Ninove, Dendermonde, Lebbeke, Merchtem.

Cursussen zijn in voorbereiding : ,Klein-Brabant (onderwij-
zeres Haudebinne); Tielt en omgeving (onderwijzer Boersma).

Een correspondentie-cursus wordt door het «Kursa Centro»
georganiseerd, bedoeld voor personen die in de onmogelijkheid
verkeeren een onzer Ce-cursussen bij te wonen. Zich wenden tot
«Kursa Centro de Fl. L. E.» Steenweg op Hamheek 54, Mechelen.

Flandraj Esperantistoj via organizo estas
FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
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Jen Brugge estis en eksteror-
dinare bonaj kondiĉoj por iri al
gloro kaj potenco. Tia ĝi ankaŭ
iĝis. Laŭlonge tiu trafikvojo, en
la proksimeco de la plej bona en-
kaj elgipiĝejo, ĉirkaŭ la fortikaĵo
kaj sur la per marĉoj kaj riveroj
izolita tereno venas nun homoj
organizi sian restadejon. Pro la
arheologiaj objektoj kiuj estis
trovataj oni povas aserti ke sur
tia loko kiu en la naŭa jarcento
iĝis Brugge, kaj sur la ĉirkaŭa
tereno jam logis homoj depost la
romana epoko. Sed kiam estis su-
fiĉaro por ke oni povu paroli
pri organizita komunumo aŭ ur-
bo ? Tion ni ne scias. La plej frua
indiko, kiel mi jam diris, datu-
inas el la fino de la naŭa jarcento
kaj ĝi diras ke Brugge estas
jam urbo kun certa graveco. Tre

malmultaj estas la indikoj por la sekvantaj du jarcentoj. Sed ili
montras tamen la kreskadon kaj la prosperon. Brugge igas, unue
portempa, baldaŭ ĉefa restadejo cie la grafo de Flandrujo. Je la
fino de la dekunua jarcento potenca grupo de brugaj ekleziuloj
ludas gravan rolon en la eklezia kaj la politika vivo. La preposto
de la pregejo kaj de la kanonikaro de Sankta Donaciano igas 'a
kanceliero de Flandrujo. En la komenco de la dekdua jarcento re-
gas la malbonfama preposto Berthulf sub kies sekreta gvidado
formigas la ribelado kontraŭ la grafu Karlo la Bona kiu finfine
estis mortigata la duan de Marto 1127 en la pregejo de St. Do-
naciano. Pri tiuj faktoj ni estas tute bone informitaj. Terura epo-
ko ĝi estis por la Bruĝanoj kiuj timis vengon de la franca re-
ĝo aŭ de alia nobelulo. Por pli efike defendi sin ili ĉirkaŭigis la
nordan parton de la urbo per palisaro el ligno. Ne estas certe Cu
ne ekzistis antaŭe jam unu palisaro. La aspekto de Brugge ĉir-
kaŭ tiu tempo estas tiu de iganta, for.iiiĝallta urbo. Kelkaj ĉefaj
stratoj plenaj je dormoj kaj per ŝtonoj kovritaj. Aliaj stratoj kun
domoj je distanco unu de la alia kaj kies planko ne estis planko
sed tero. Tie kaj tie, ŝtona domo. La aliaj domoj estas lignaj. An-
kaŭ kelkaj fortikitaj domoj kun fosaĵo eirkaŭe. Sekve de la mor-
tigo de grafo Karlo Ia Bona, eksplodas milito inter la multaj pre-
tendentoj inter kiuj la eefaj estas Willem de Normandio, la kan-
didato de la franca reĝo kaj Dirk de Elzaco la kandidato de la
Flandroj. Brugge intertraktas kun aliaj urboj (gent kaj aalst) kaj
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kun vilaĝoj de la regiono. Dirk iĝas grafo post la batalo apud
Aalst (1128). Ni volas nun rnencii la plej gravajn faktojn por la
historio de Brugge. Pro tio ni nun transpasas al la dektria jar-
cento. Ni memoru ke intertempe la regiono de la nunaj po!deroj
iĝas pli kaj pli loĝebla kaj ke sekve aperas pli kaj pli da vilaĝoj.
Precipe la monahoj de la abatejo de la « Dunoj » endigigas mul-
tajn terenojn. Depost multaj jaroj jam aperis fiŝistohavenoj okci-
dente de Brugge i.a. Oostende, Westende, Middelkerke kaj Ma-
riakerke. Cio tio kunlaboras al la pligraviĝo de Brugge. La 13-a
jarcento estas la ora jarcento por Brugge, kies apogeo estas la
jaroj ĉirkaŭ 1300. Kun la alveno de Philips Aŭgust sur la fran-
ca trovo kornenciĝas grandskale la centrigo de la potenco.

Antaŭ li la diversaj grafoj estis preskaŭ komplete sendepen-
daj de la franca reĝo. Nun la francaj reĝoj volas resubruetigi ilin.
Filips Aŭgust vizitas Brugge kaj volante organizi ĝin kiel remparo
en la mano de la franca centra potenco, li ĉirkaurgas ĝin per muro
(1213). Sed tiel multnomnbre alfluas la loĝantoj kaj la fremdaj ko-
mercistoj ke dum tenlpospaco de trikvarona jarcento la urbo de-
nove iĝis pli granda ol la periferio de la muroj kaj ke necesos
nova enrnurigo. Je la duono de la jarcento estas en Brugge la or-
ganizo de la beginoj. Je la fino de dektria kaj je la komenco de
la dekkvara jarcento ekaperas multaj monahejoj de la patroj Do-
ininikanoj, Aŭgustanoj kaj aliaj ; multaj malsanulejoj kaj hos-
pitaloj ekz. de St. Juliano, de St. Maria Magdalena kaj aliaj. La
hospitalo de St. Jollano jam delonge ekzistas. En la dua duono
de la jarcento Brugge havas 8 parohiajn ekleziojn : La St. Savia-
to, de Nia Sinjorino, de St. Walburga, de St. Jakobo, de St. Egi-
dio, de St. Katarina, de la beginoj kaj de St. Donaciano (la lastaj
estas tre malgrandaj parohioj). Kiarn oni pristudas la internan or-
ganizon de tiuj preĝejoj ekz. la fondigon de kapelanioj oni vidas
ke estas epoko de prospero por la Bruĝanoj. ni estas la glora
epoko cle Brugge kiu konduktos al la plejalto en 1300. En tiu ja-
ro la sekvantaj landoj kaj regnoj sendis varŝipojn al Brugge : An-
glujo, Skotujo, Irlando, Norvegujo, Danujo, Svedujo, Ruslando,
Hungarujo, Bohemio, Gerinanujo, Polujo, Bulgarujo, Navario,
Aragono, Kastilio, Leon, Andalusio, Granada, Galicio, Portugalu-
jo, Fez, Marokio, Tunisio, Mallorkio, Sardinio, Konstantinopolio,
Jerusalemo, Egipto, Armenio, Tartario, Francujo, Gaskonio, Sici-
lio. Certe estis ankoraŭ aliaj. +1— 1295 Brugge ekhavas la las-
tan ĉirkaŭmurigon kiu ĉi-foje tamen estis multe tro granda. Gran-
daj malkovraj terenoj restis interne de ĝi. Estas tiu fortikajo kiu
nuntempe estas la belega prornenadejo ĉirkaŭ granda parto de la
urbo, kiu en la deksesa jarcento estis plena da mueliloj de kiuj
ankoraŭ min estas du, proksime de la St. Krucpordego. Ekzistas
ankoraŭ 4 pordegoj ; 2 tre grandaj : la Gentakaj Krucpordegoj ;
2 sufiĉe grandaj : la forĝista- kaj la azena porcegoj. Ankaŭ la
ĉi-tiun fojon estis la franca reĝo kiu konstruigis ĝin. Li esperis
ke li povus gardi la fortan renrparon Brugge en siaj manoj sed ta-
men la Flandroj ree kaptis ĝin kaj profitis.

(Finota).
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Denkelijk zal menig lezer met genoegen wat bizonderheden
vernemen over cie georganiseerde Esperanto-beweging in ons taal-
gebied : Rijks-Nederland en Vlaanderen. Aan de hand van de
jongste gegevens in ons bezit, publiceeren we hier enkele cijfers
over de diverse Esperanto-organisaties in ons taalgebied werk-
zaam.

Federacin de Laboristaj Esperantistoj en la regiono de la
nederlands lingvo (Federatie van arbeiders-Esperantisten in het
gebied van de Nederlandsche taal) of F. L. E., telt 156 afdeelin-
gen met 5.100 leden ■v.o. 9 afdeelingen met 151 leden in Vlaan-
deren. Laborista Esperantisto, maandelijksch orgaan dezer veree-
niging, heeft een gemiddelde oplaag van 8.000 ex. Het pas ver-
schenen januarinummer werd op 10.000 ex. gedrukt). Behalve dit
blad ontvangen de leden maandelijks Sennaciulo, orgaan van de
internationale vereeniging voor arbeiders-Esperantisten : Senna-
cieca Asocio Tutmonda (S. A. T.) Benevens Laborista Esperan-
tisto wordt door de Federatie nog een studieblad La Propresanto
(verschijnt als bijlage aan L. E.) en een kinderkrant La Vojo uit-
gegeven.

Nederlanda Katoliko (Nederlandsche Bond van Katholieke
Esperantisten) of N. K. telt 73 afdeelingen met 1.934 leden. Het
maandelijksch orgaan Nederlanda Katoliko verschijnt in een ge-
middelde oplaag van 1.800 ex.

La Estonto Estas Nia (Neutrale Nederlandsche Esperantis-
ten-Vereeniging) of L. E. E. N. telt 54 afdeelingen met 1450 le-
den. Het orgaan Nederlanda Esperantisto verschijnt om de 14
dagen in een gemiddelde oplaag van 1.700 ex. Onlangs werd door
deze vereeniging tot het uitgeven van een taalblad La Studanto
overgegaan.

Nederlanda Kristana Esperanto-Unuiĝo (Nederlandsche
Christelijke Esperanto-Vereeniging) of N. C. E. V. telt 8 afdee-
1 i ragen met 104 leden. Het orgaan Kristana Gazeto verschijnt re-
gelmatig ieder maand.

Flandra Ligo Esperantista (Vlaamsche Esperantisten-Bond)
of Fl. L. E. telt op heden 32 afdeelingen neet 917 leden. Het or-
gaan Flandra Esperantist() verschijnt maandelijks in een oplaag
van 900 ex.

Omtrent Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj (Vlaam-
sche Vereeniging van Katholieke Esperantisten) of F. U. K. E.
konden wij geen gegevens vinden. Het orgaan Flandra Katoliko
verschijnt regelmatig ieder maand. Wat betreft Belga Ligo Espe-
rantista (Belgische Esperantisten-Bond) of B. L. E. welke ook in
Vlaanderen afdeelingen en leden telt, zijn ons insgelijks geen ge-
gevens bekend. Het maandblad Belga Esperantisto verschijnt ie-
gelmatig. Verder blijven nog te vernielden : Nederlanda Societo
de Blindaj Esperantistoj (Nederlandsche Vereeniging van Blin-
den-Esperantisten) of Nosobe ; Nederlanda Esperanto-Gruparo
of N. E. G. (afgescheurd van de vereeniging La Estonto Estas
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Nia) ; Social-demokrata Esperanto-Ligo (Sociaal-demokratische
Esperanto-Bond) of S. E. L. N., vereenigingen waarvan ons ins-
gelijks geen ledentallen bekend zijli.

Tellen we de ons bekende ledentallen te saam, dan vinden we
een totaal van 9.515 leden. Bijgevolg is het geenszins overdreven
-- denkelijk blijven we zelfs een paar duizend onder de werke-
lijkheid — over 10.000 georganiseerde Esperantisten in ons taal-
gebied te gewagen, wat ons onbetwistbaar aan de spits der Espe-
ranto-beweging stelt. Moge dit steeds zoo blijven en onze eigen
organisatie, Flandra Ligo Esperantisto, naar best vermogen hier-
aan medewerken ! E. C.

AUTOBUSE AL DANUJO 	 ^11

Feliĉaj, multe pli feliĉaj ol la homoj parolantaj plurajn ling-
vojn estas ni, esperantistoj, kiam ni legas verkaĵon el la riĉega
esperanto-literaturo aŭ unu el niaj internaciaj gazetoj.

FeliCaj, multe pli feliĉaj ol tiuj aliaj estas ni, kiam ni vojaĝas
en la eksterlandon por pasigi tie pli - malpli longan tempon inter
gesamideanoj, ĉu estas ĉe korespondanto en lia privata hejmo
ĉu estas inter centoj da diversnaciaj gesamideanoj en internacia
kampo.

FeliCaj, ege feliĉaj estas ni duin tiuj tagoj amuzaj kaj lerni-
gaj, plifortigaj kaj propagandigaj ; kaj neforviŝebla restas ĉe ni
profunda memoro pri tiaj restadoj, nur eblaj kaj travivitaj tiel,
ĉar estas parto de la mondo nia, de « Esperantujo ».

Jam multope la esperantistoj partoprenas en tiaj internaciaj
kampoj kaj ĉiam pli forte sonas iliaj gajaj kaj gojigaj rakontoj.

Nun, kiam baldaŭ venos la printempo kun siaj belaj tagoj,
kaj ili komencas pensi kaj revi pri la estonta feria tempo, pasigota
agrable, nun mi volas prezenti al vi kelkajn memorojn pri la in-
ternacia kampo, kiun mi partoprenas pasintsomere en Danujo, kien
ni veturis ekde Leeuwardeno aŭtobuse.

Estas kiel filino. En longa vico preterglitas bildo post bildo
multe tro multaj por rakonti pri ĉiuj ; mi tranĉas kelkajn el ili.

Iu frua somera mateno. Treme, skuetante, kvazaŭ ĝi volus ek-
veturi kiel eble plej baldaŭ, staras muĝante la aŭtobuso, ĉir-
kaŭata de la gepartoprenantoj kaj iliaj parencoj kaj amikoj. Oka-
zas ankoraŭ la lastaj aranĝoj ; jam oni adiaŭas kaj sidiĝas  en Ia
aŭtoĉaro. Kelkajn momentojn ankoraŭ  tiam ĝi malrapide ek-
rnoviĝas. Ni veturas, veturas ĉiam pli rapide. Ni rapidegas bele-
gajn tagojn renkonte.

Vi ne supozu, ke vojaĝo aŭtobusa estas enuiga. Ciam la oku-
lo trovas ion novan ; unue ni veturas inter la vastaj verdaj her-
bejoj kaj la ondantaj flavaj grenkampoj, poste la vojo kondukas
preter arbaroj, erikejoj kaj lagetoj, duin intertempe la plej diver-
saj rimarkindaĵoj turnigas la okulojn al si kaj plene distras nin.
Kaj tiel, de temp' al tempo kantante unu el niaj multaj esperan-

AKCEPTITA DUM LA ĜENERALA KUNVENO

EN GENT, LA 9 -an DE JANUARO 1938

- 142 —



I. TITOLO - FUNDAMENTAJ i'RINCIPOJ - CELO - AGADO.
Sub la titolo « Flandra Ligo Esperantista » (Vlaarnsche Es-
perantisten Bond) estas fondita en Flandrujo, la l8-an de
majo 1930, societo de Esperantistoj.

2. La Ligo ne havas politikan, religian aŭ filozofian celon. En
aŭ per la Ligo neniu propagando tia-cela estas tolerata.

3. Rilate punktoj de ĝenerala intereso,. la Ligo eventuale rajtas
kunlabori kun aliaj) Esperanto-organizaĵo(j).

4. Flandra Ligo Esperantista celas :
a) propagandi inter la Flandruj la internacian lingvan Es-

peranto, tia, kia gi estas difinita en sia fundamento
kaj kies cvo'uon difinos la Lingva Komitato kaj gia
Akadenlio

b) per Esperanto diskonigi en la eksterlando la flandrzn
kulturon ;

c) akceli la mondpacon laŭ sia povo.
5. Por atingi tiujn celojn, la Ligo eldonas oficialan organon

« Flandra Esperantisto » kaj organizas kursojn, paroladojn,
ekspoziciojn, k. t. p. Por la eldonado de propagandiToj, ler-
nolibroj, literaturaj verkoj k. s. zorgas gia « Instituto ».

ii. SIDEJO - DAl RO - ADMINISTRA JARO.
6. La liga sidejo estas ĉe la ĝenerala sekretario.
7. La Ligo estas starigita por nedifinita tempo.
8. La administra jaro komencigas la 1-an do januaro kaj fini-

ĝas la 31-an de decembro.
III. KONSISTI) - MEMBRECO - KOTIZO.

9. La Ligo konsistas el :
a) lokaj sekcioj ;
b) individuaj membroj.

10. La membroj estas duspecaj :
a) membro-abonantoj ;
b) simplaj membroj.

11. La me:nbrecon oni akiras pagante la kotizon, ĉu kiel sekcia
membro en sia sekcio, Cii kiel individua membro rekte al  !a
Ligo.

12. La membreco ĉesas okaze de morto, eksigo aŭ eksigo.
IV. SEKCIOJ - REPREZENTANTOJ.

13. Ciuj lokaj Esperanto-organizaĵoj senescepte povas aligi al la
.Ligo, kondiĉe ke ili konsistas el minimume kvin (5) membroj
kaj deklaras agi laŭ la liga statuto.

14. Al siaj respektivaj nomoj la sekcioj aldonas la mcncion : Sek-
do de Flandra Ligo Esperantista (Afdeeling van den Vlaain-
schen Esperantisten Bond).

15. En unu loko la Ligo principe havas nur min !:ekcion. Se evi-
dentiĝas, ke en sama loko pli ol unu sekcio estas dezirinda,
la Ligo, intcrkonsente kun la ekzistanta(j) sekcio(j) de la
koncerna loko, tie rajtas akcepti nova(j) n sekcio(j) n.

16. Esperantistaro aŭ Esperantisto-organizaĵo, kiu kiel sekcio de-
ziras aliĝi al !a Ligo, sendas al la ligestraro peton sirbskri-
bitan de la prezidanto kaj sekretario, ;rldonante kompletan
menrbroliston.

17. La sekcioj anigas ĉiujn siajn nlembroja al la Ligo. Ciujare la
sekcioj enspezas de siaj avoj Ia kotizojn por la Ligo kaj ha-
vigas la sumojn al la liga kaso. La sekcioj estas la perantoj
inter la Ligo kaj lá sekcianoj. Pri ŝanĝoj en siaj estraroj I'aj
adresŝanĝoj de siaj anoj ili regule informas la ligestraron.
Novajn sekcianojn -ili senprokraste enordigas rilate la ligon.

18. Ciu sekcio havas la moralan devon sin reprezentigi en la ĝe-
neralaj ligkunvenoj per unu oficiala delegito.

19. La Ligo 1aneb1eee konsentas favorojH al la sekcioj kaj sub-
tenas ilin morale, materie kaj eventuale finance.

20. Okaze de. likvido, la sekcio transdonas sian havaĵon prefere
al la Ligo.

21. En loko kie la Ligo ne havas sekcion, gi rajtas havi repre-
zentantoj.

22. La reprezentantoj klopodas starigi sekciojn en siaj respekti-
vaj lokoj.

23. Sekcioj kaj reprezentantoj Ciujare raportas pri sia agado al la
liga sekretario kiu tiucele dissendas demandfoliojn.

V. EKSIGOJ.
24. Individuaj air sekciaj ;membroj kaj ankaŭ sekcioj kiuj eviden-

te kontrairagas 'a celojn de la Lifto, afi ne plenumas siajn de-
vojn rilate la Ligon, povas esti eksigataj laŭ decido de la  di-
rektanta komitato.

VI. DIREKTANTA KOMITATO - ESTRARO.
25.. La direktanta komitato konsistas el la ligestraranoj, la pri-

zorg.antoj de la servoj kaj la sekciaj delegitoj.
26. La ligestraro konsistas minimume el prezidanto, vicprezidan-

to, ĝenerala sekretario kaj kasisto.
27. La ligestraro Ciujare poduone eksiĝas. Eksigantaj ligestrara-

noj estas reelektcblaj. Prezidanto kaj kasisto ne eksigas sam-
tempe.

28. Escepte en specialaj kazoj, ligestraranoj povas eksiĝi. nur fl^
ne de administra jaro.

VIi. VOCDONOJ.
29. Ciuj inembrcj estas samrajtaj kaj disponas pri unu voĉo.

La membroj de sekcioj voCdonas nur pere de sekciaj delegitoj
kiuj disponas pri tiom da voĉoj, kiom da membroj nombra;
respektive la sekcioj en la momento de la voCdono.

30. En voĉdonado validas la plimulto de la voĉdonoj._ Pri perso-
noj oni voCdonas skribo.

31. Voĉdonoj povas okazi nur pri punktoj de la tagordo publiki-
gitaj en la liga organo minimume ok tagojn antaŭ la koncer-
na. kunveno.

VIII. SERVOJ.
32.. Por glate funkciigi la ligaparaton, la direktanta komitato po-

vas starigi servojn kaj enoficigi ties prizorgantojn por nedi-
finita tempo.

iX. OFICOJ.
33. Ciuj oficoj en la Ligo estas honoroficoj por kies plenumado

nenia honorario povas esti pagata.
34. Personoj kiuj plenumas iun ajn oficon en la Ligo, ne pi r 'as



okupi gvidan postenon en a ia nacia Esperanto -organizaĵo,
laborante, Cu tute, ĉu parte en Flandrujo.

X. KUNVENOJ.
35. Dum la kongreso okazas a ĝenerala jarkunveno de la Ligo.

Durn tiu kunveno estas pritraktataj la raportoj de la liga se-
kretario kaj liga kasisto. Tiuj raportoj devas esti publikigitaj
en la liga organo minimume mm monaton antaŭ la kongreso.

36. Krom en la kongreso, la ligo kunvenas minimume unu fojon
en la jaro en la komenco de decembro, por elekti la ligestra-
ranojn kaj fiksi !a ligajn kotizojn por la sekvonta jaro.

37. Proponoj por la tagordo de ĝenerala ligkunveno devas esti
en la posedo de la liga sekretario minimume ok tagojn antaŭ
la koncerna kunveno.

38. La ligestraro kunvenas laŭnecese, ĝi povas laŭbezone inviti
prizorganto(j) n de i ervo (j) aŭ sekcia (j) n delegito (j) n al
estrarkunveno.

Xl. KONGRESOJ.
39. La Ligo kongresas eiujare dum Pentekosto, sed ne en sama

lok o du sinsekvantajn jarojn.
40. La direklanta komitato tiucele komisias lokan sekcion por

fonni kongreskornitaton, kiu prizorgas ĉiujn teknikajn prep ►r-
laborojn kaj kiu pri i!i respondecas. La kongreskomitato kon-
sistas el minimume tri (3) anoj ; nur membroj de Flandra
Ligo Esperantista povas iĝi kongreskomitatanoj.

41. La kongreskomitato labora:. sub 1 ontrolo de la ligestraro, in-
terkonsile ili ellaboras kongresprogramon kaj fiksas la kon-
greskotizo(j)n ; ambaŭ respcndccas pri la organiza kaj fi-
nanca flankoj de la kongreso.

42. Profita aŭ nia profita kongressaldo estos egalparte dividota
inter la organizanta sekcio kaj la Ligo. Eventualaj financaj
profitoj povas servi nur al por -Esperantaj celoj.

43.. Ciu paginto de la kongreskotizci rajtas eeesti la kongreson,
nur la membroj de la Flandra Ligo Esperantista rajtas par-
topreni la kongresdehatojn kaj voedonojn.

Xii. MODIFOJ AL LA STATUTO — LIKViDO.
44. Proponoj pri modifoj al la statuto devas esti subskrihitaj de

la kompleta estraro de minimume unu(1) sekcio aŭ dek
(10) individuaj membroj kaj esti ,.endataj al la liga sekretario.

45. Pri tiraj demandoj kaj pri demandoj je kiuj ne respondas
iu paragrafo de la statuto, decidas la ligestraro, sed ĝi res-
tas respondeca pri la decido ĝis konfirmado en ĝenerala lig-
kunveno.

46. La Ligo nur povas esti likvidata se gi eknombras malpli ol
du sekciojn.

47. En okazo de likvido la liga Iravaĵo estas deponata  tri jarojn
favore al Esperantistoj kiuj intencas fondi similan societon.
Se tio ne okazas 'a havaĵo estas donacata al alia Esperanto -
organizaĵo, 1 irni indikas la decido pri likvido.

tb-kantoj, ni enveturas posttagmezc Hamburgon, la urbon kie ni
tranoktos.

Ni ne solaj staras tie. Niaj hamburgaj gesamideanoj prepa-
ris agrablan planon por pasigi la vesperon ; unue dum la vojaĝo
tien, poste reen.

Inter alie ni vizitis la Elbe-tunelon. Interesa okupo estas, trai-
ri tra tiu 800 metrojn longa tunelo, se oni scias, ke gi trovigas
13 metrojn sub la akvo-nivelo.

Kaj kiel raviga estis la ŝipveturo sur la Alster, iu lago meze
en la urbo, de kie helege aspektas la Iumigitaj hoteloj  kaj ilu-
minitaj ĝardenoj sur ĝiaj bordoj, duin silhuete vidigas kelkaj tu-
roj, kiuj •pintas super la duonluma urbo.

Denove ni veturas. Jam ni estas en Danujo kaj pli ondas ia
tero. Jen ni trovigas en valo kaj rigardas la supren aŭ malsupren
dekliniĝantan kulturigitau kaniparorr ruultkoloran, dum la aŭtoblr-
so surgrimpas la ŝajne tirnige altan monton antaŭ ni, kiu je mal-
granda distanco apud la vojo krute dekliniĝas malsupren por iri
tuj same krute supren, dense surkreskita de koniferoj.

Jen ni estas supre kaj rigardas libere eirkaŭen super la ne-
regule ondantan ĉirkaŭaĵon kun arbaroj, herbejoj, kaj grenkain-
poj, variitaj kelkfoje de lageto kaj domoj, rnuit- kaj kontrastko-
loraj, kvazaŭ dise rnetitaj sur la deklinojn ; aŭ nia rigardo turnas
sin super la urbon, dekline kuŝantan sur la monteto kun flanke
kaj malantaŭe blua golfo de la maro.

Nepriskrihehle bela, neforgesehle raviga estas  la vojaĝo ! ! !
(Finotar).

VINTRO
Mi vidis la profundan dormon de la vintro,
Kaj sin etendis kvazaŭ ;vorta la natur'
Sed ŝajne estingita fajro sub la cindro
Jam estis klare de l' revivo la aŭgur'
Galanto blanka, de 1' printempo la signalo,
Korolon etan tra la neĝo boris jam,
Kaj neegala, kontraŭ frosto, la batalo
Min montris certan venkon de la sunoflam'
Ho ! Tro rapide vintro de la vivo venas...
Sed tamen la felieo al ni apartenas.
(Car ankaŭ vintrosun' regalas nin per pomp')
Se ni rezignacii pri la kruda sorto
Ni ĝuos lastajn iluziojn ĝis la morto...
Printempos ree nur per floroj sur la tomb'

Pol van der Poel.
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Hundofideleco
En antaŭaj tempoj, kiam fervojoj kaj kunigaj vojoj ankoraŭ

ne ekzistis, la komercistoj, kiuj deziris viziti diversajn urbojn, de-
vis ĉiam fari longcdaŭrajn vojaĝojn, ordinare tra arbaregoj, raj
dante sur ĉevalo.

Tiuj komercistoj armis sin bone, ĉar en tiu tempo estis tre
danĝere en la arbaregoj, same kiel sur la vojoj.

Iun tagon komercisto devis viziti iun urbon. Li devis trapasi
grandan arbaron. Li kompreneble rajdis surĉevale kaj estis akom-
panata de granda hundo. La hundo estis eksterordinare fidela, tre
dolĉanima kaj tial,gi estis la favorato de sia mastro.

Rajdinte jam kelkajn horojn tra la arbaro, la komercisto ser-
ĉis bonan lokon por manĝi kaj ripozi, ĉar jam vesperigis.

Matene vekigante li havis nigrajn pensojn. Cu li havis antaŭ-
senton timigan?

Matenmanginte li pretigis sin por daŭrigi sian vojon. La hun-
do gaje eksaltis, kaj montris sian ĝojon. Post kiam la komercisto
daŭrigis la rajdadon, la hundo subite ekkuregis antaŭen kaj ek-
bojis laŭte. Poste gi returne kuris kaj rigardis malantaŭen, ĉu ĝia
mastro sekvas post ĝi. La komercisto ridis pro tio kaj daŭrigis
sian vojon. Sed ĉi tio ne kontentigis la hundon. ei tiu ankoraŭ
bojis pli laŭte kaj fine saltis kontraŭ la piedojn de la ĉevalo, pro
kio la ĉevalo saltis flanken, sed gi ne tre ektimis, ĉar ĝi estis alku-
timiginta al la hundo.

Denove la hundo returne kuris kaj rigardis malantaŭen, ĉu
la mastro sekvas post ĝi.

Sed la mastro ne komprenis la hundon. Nun la hundo ĵetis
sin furioze kontraŭ la ĉevalon kiu ektimis kaj obstinstarigis.

Denove la hundo kuris returnen sed nun la mastro ne sekvis
post ĝi. Tuj la hundo rekuris al sia mastra kaj denove ekbojis
furioze. Nun la komercisto ordonis sian hundon: «Estu trankvila»,
sed ĉar gi ankoraŭ pli furiozigis kaj daŭrigis siajn saltadojn kon-
traŭ la ĉevalon, la komercisto nnaltrankviliĝis pro la konduto de l a
hundo. 8ajnis, ke ĝi estas rabia, pro tio la komercisto tiris sian
pistolon, celis al la hundo kaj pafis al gi. La hundo grave vundi-
dita falis teren.

Estis vera katastrofo por la komercisto. Multajn jarojn la
hundo estis lia kara amiko. Kiel mizera li nun sentos sin sen sia
hundo. Jetinte lastan rigardon al la mortanta hundo, li gemante
daŭrigis sian rajdon.

Daŭriginte sian rajdadon duonar horon, li rimarkis je sia
granda teruro, ke li ne plu posedas sian valizon. Li tuj rapidege
returne rajdis. Dumvoje li ĉion atentis. Alveninte al la loko, kie li
pafis la hundon, li rimarkis, ke la hundo estas malaperinta.

Tamen li vidis sangon sur la tero, kaj ankaŭ li trovis post-
signojn el sango 'kiuj kondukis al la loko, kie li tranoktis. Li sek-
vis tiujn postsignojn kaj baldaŭ alvenis al la supremenciita loko.

Tie li trovis sian hundon, kiu kuris sur la tero apud lia vali-
zo. La komercisto rapide deĉevaliĝis kaj surgenuigis apud la hun-
do. La hundo ankoraŭ rekonis sian mastron, vostosvingetis kaj le-
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kis iomete lian manon, poste la fidela besto mortis.
Estis malfacila sortobato por la komercisto kaj li prefere es-

tus perdinta sian monon, anstataŭ sian hundon. Sed bedaŭrin.le
Ileniu povis rebonigi tion.

Se la komercisto estus pripensinta iun proverbon, li certe nê
estus pafinortiginta la hundon.

Tiu proverbo estas : «Antaŭe intencu, poste komencu».
Trad. W. K. Zonneveld.

DIVERSAJOJ
MALAPERIS GRUPA FLAGO : Tiuj personoj kiuj , rericevis

la pruntedonitajn esperantaĵojn de la « Kongresa Komitato
ven 1937» estas insiste petataj traserĉi la sendajojn, eble oni tro-
vos la perditan flagon. La trovonto bonvolu informi Fino. De
Cock. Pieter Couckestraat 2, Aalst.

OPINIO PRI « FLANDRA ESPERANTISTO ». — La inte-
resa recenzgazeto «Lingvo-Libro» de la eldonejo Literatura Mon-
do en Budapest, represis el nia organo la artikolon «La Grupbi-
blioteko» de s-ano A. De Troeyer, grupkonsilanto de F1. L. E.
Per jenaj flataj vortoj ĝi enkondukis la nomitan represon : «En
la ĉiam interesa « Flandra Esperantisto» ni legas la sekvan. artiko-
lon el la plurno de s-ano De Troeyer». Cu niaj gemembroj laŭ de-
co taksas la valoron de nia revuo ?

GVIDANTOJ DE DAŬRIGAJ KURSOJ, kiuj deziras ricevi
tute senpage la duan eldonon de la Plena Gramatiko de Esperan-
to en la redakto de Kalocsay-Waringhien, 500 paga grandformata
libro, kun densa komposto kaj vendoprezo de usonaj dolaroj, 2.86,
skribu tuj pri tio al la eldonejo «Literatura Mondo», Budapest IX,
Soroksàri-str. 38,, Hungaru jo.

KONKURSO POR DESEGNISTOJ. La «Revue Moderne» kaj
la «Universala Artligo» anoncas konkurson pri glumark-planoj
por pac-propagando. La glumarkoj devas simboli la pacon kaj
santernpe Esperanton. La aperonta serio enhavos dek diversajn
desegnajojn. La desegnaĵojn estas farendaj en du koloroj per li-
nia tekniko, en la grandeco de 9 x 10,5 cm. Teksto: «Esperanto
por la Paco» aŭ «Pacon !», «Esperanto» aŭ s. Limternpo : la 20-a
de marto '38. Unu artisto rajtas ensendi plurajn konkursojn. Unua
premio:, arta, arĝenta meclalo; dua premio: bronza rnedalo. Adre-
so «Revue Moderne» Red. Ervin Preis, Hungarujo, Budapest VII,
Svovetség-u. 28/b.

PORPACAJ GLUMARKOJ estas haveblaj ĉe la prezidanto de
«Kolektanta Rondo», s-ano Raoul Melo, 30 rue du Chemin Vert,
Drancy (Francujo). Prezo: du folioj po 96 markoj por nur unu
responclkupono de la poŝto. Ĉiu folio konsistas el okfoje 12 mal-
samaj markoj en 17 lingvoj !

ESPERANTO EN KATALUNUJO. — Sub la aŭspicioj de
la Propaganda Ko;nisarejo de Kataluna Registaro, fondigis ko-
misiono por enkonduki Esperanton en la lernejon. Pro la fakto,
ke Esperanto jam estas enkonduktita en diversajn lernejojn, la
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kataluna esperantistaro trrovas necese nun , spite ke ĝi troviĝas
en milito, en tuta Katalunujo enkonduki Esperanton, kiel devigan
fakon (El: «Coniinuilicat de Premsa de Generalitat de Catalu-
nya») .
Por nia Liga Flago 	 s^
Sumo de la antaŭaj listoj 	  889,25 fr.
Sekcio Brussel (Nia Estas La Estonto) 	  37,50 fr.

(t)uope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn nt nur mern-
cila.s. Verkoj, senditaj 4 aliaj adrelgoj oi redakcip, administracio an Flan-
dra Esperanto-instxtuto, estos ig>norataj).

LA SUPERMONO, la solvo de la Inonmanko. De advokato
Karl'Mocsi. 16-paĝa kajero en formato 15 x 22 cm. Eldono de
I'aŭtoro: Dr. K. Mocsi en MOCIU (jud. Cluj) Transilvanio, Ru-
manujo. Prezo: 0,30 sv. fr. aŭ unu internacia respondkupono de
la poŝto.

KRISTNASKA TRiPTiKO de F. Timmermans. Ilustrita per
propraj desegnaĵoj de la aŭtoro, i. k. desegnaĵo aludanta pri Es-
peranto kaj Mondpaco. El la flandra (nederlanda) lingvo tradu-
kis E. Paesmans. Eldonis F. U. K. E. (vendoficejo:, Egied Segers-
laan 14, Wilrijk, Belgujo); 48 paĝa, kolora kovrilo, formato
10,5 x 16 cm. Prezo: 6 b. frankoj broŝurita; 20 b. frankoj lukse
bindita.

PROPAGANDAJ SIGELMARKOJ. — Desegnis kaj eldonis
pentroartisto Ervin Preis, Hungarujo, Budapest V'II, Sz iivet-
sĉg-u, 28/b. La kolekto konsistas el 10 serioj kaj yĉiu serio ekzis-
tas en 8 koloroj. 100 pecoj kostas tri internaciaj respondkuponoj.

e Y Ni
AARSCROT. — La Progreso. — Ke la « Progreso »

kaj ĝiaj Progresanoj vivas kaj evoluas, tion plej bone montras
la fakto, ke ĝi kapablis inviti la fanlekonatan esperantan verkis-
ton Sron. Julio Baghy. La 11 an. de februaro, li prelegis en nia
grupo. En la unua parto de sia prelego «pri lingva evoluo» li klare
pruvis en *simpla kaj tamen altstila Esperanto ke la lingvo de nia
Majstro Zamenhof ne pli artefarita estas ol la naciaj lingvoj.

Post malgranda paŭzo Sro Baghy deklaaladis kaj mi estas
certa ke en tiu momento la Progresanoj, eble por la unua foja
en» sia vivo, sentis la altstarecon de Esperanto kaj la internan ide-
on, kiun metis Dro. Zamenhof en sia lingvo. La humorajoj, per kiuj

— 146 —

Sro Baghy finis la interesan prelegon, estis veraj perloj de neimite-
bla mimiko.

Kaj nun karaj Progesanoj, denove ek al la lernado de nia ka-
ra lingvo! Kuraĝe antaŭen ! Montru ke vi estas veraj Esperantis-
toj 11 , Ceestu regule la kunvenojn! Esperanto vivu kaj venku!

ANTWERPEN. — Flandrenra Grupo Esperantista.   La
29-au de januaro ni akceptis la faman J. Baghy. Multe da ĉees-
tantoj aplaŭdis la talentan preleganton; sed ankaŭ, eble precipe,
la dua parto de tiu vespero estis granda sukceso nome la dekla-
.nado de poemoj kaj la inlitado de Esperantistaj tipoj. Venontmo-
iiate, en aparta artikoleto, ni pritraktos pli detale tiun rememo-
rinclan okazaĵon.

La 13-an de februaro, ni airtobuse veturis al Turnhout kaj
partoprenis en la E.-renkontiĝo. Ciuj aranĝoj meritis nur 'gratu-
lojn kaj ni restas dankema) pro la gaja kaj interesa tago kiun pri-
zorgis, por la E.-istoj de la regiono, la promesriĉa «Turnhouta
Espero».

La 19-an de marto ni vizitus la grupon de Terneuzen kaj kun-
laboros kun la tieaj amikoj: ni nome prezentos teatrajeton. Poste
ili vizitos nin kaj helpos en la organizado 'de festvespero (la 2-an
de aprilo) : ĉiuj grupoj kaj samideanoj estas jam de nun invita-
taj 

Por Esperanto, per Esperanto ni progresu !
ARENDONK. — La Verda Kam.pina Stelo. -- Dimanĉon 6-

2-38 ni organizis Esperanto-Ekspozicion en nia klubejo «Malakof».
La materialo de la Migranta-ekspozicio de Flandra Ligo allogis
multajn vizitantojn; bonega propagando. Lundon, la 7-an de fe-
bruaro ni ĝuis la feliĉon gastigi la famkonatan verkiston kaj Es-
peranto-poeton Julio Bagliv: kia senkompara majstro de la vorto
estas tiu Baghy ! Kaj kiel nin emociigis li kiajn li tiom verve oris-
kribis sian restadon en la Siberiai militkaptitejoj kie Esperanto al-
portis la solan agrablan noton en la terura vivo de tiom da 'mize-
ruloj diversnaciaj. Multaj samideanoj el Turnhout kaj kelkaj 'ie-
derlandaj ĉeestis tiun neforgesehlan prelegon. Pasintan vendred 3n
okazis tie-ĉi la provleciono de nova Cseh-kurso gvidata de S-ro
Solc el Cehoslovakio. Kvankam la partoprenado ne estis tre muit-
nombra, la antaŭvidoj estas sufiĉe esperdonaj, ĉar pluraj novaj
aliĝontoj anoncis sin depost. Nia klubo kunhelpis okaze de or-
ganizo de provlecionoj en Oud-Turnhout, Weelde, Ravels kaj
Poppel. Dimanĉon la 13-an nia sekcio ĉeestis kun 12 membroj la
sukcesintan feston orgauizitan de la Turnhout-a Esperanto-Gru-
po. Vere, neniu diros ke nia nlovado ne vivas en Arendonk !

BRUSSEL. — Nia Estas La F^^tonto. — La 26-an de janua-
ro, okaze de la fino de la kursoj de instruisto F. W. Buenting,
okazis brila festo en la salonoj de «Brasserie Flamande». Niaj ler-
nantoj aktive kunlaboris al tiu festvespero, sukcese ludante i.a.
la mezepokan hurleskaĵon «Ankoraŭ». Sub gvido de nia talenta
kursano A. Isaya, la Brusela Esperanto-kanthoro unuafoje publi-
ke sin aŭdigis kaj vekis la admiron de ĉiuj. Inter la 200 ĉ.eiestan-
toj ni rimarkis anojn de sekcioj Vilvoorde kaj Antwerpen. S-ano
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Venceyden, prez. cle la lastnomita sekcio, salutis la Bruselan sami-
deanaron nome de Fl. L. E.

La 3-an de februaro okazis en ilia sekcia ejo «Breughel» in-
tima interfratigfesto rezervita al niaj anoj kaj lernantoj. La invit-
kartoj alloge menciis i. a. «gastronomian «asesoraĵoj». Iĝis ga-
ja vespero je kies fino ni devis enskribi 9 novajn membrojn.

La 10-an de februaro s-ano J. Baghy, la ŝatata E--aŭtoro,
parolis por la Brusela Esperantistarc pri «Siberio». La paroladisto
majstre skizis proprajn emociigajn dummilitajn travivaĵojn. Ne-
forgesebla vespero !

La 17-an de februaro ni rekomencis niajn regulajn kunvenojn
kiuj akurate okazas ĉiun jaildon de la 20-a ĝis la 22-a horo. Niaj
kunvenoj komencas per mallongaj lecionoj de daŭriga kurso kiun
gvidas nia prez., s-ano G. Broodcoorens por la novuloj, kiuj se-
nescepte deziras sin perfektigi.

Fantaziulo sukcesis aperigi en la februara numero de F. E.
la sciigon ke nia sekcio decidis alpreni alian nomon. Versaĵne tiu
ŝerco estis destinita por la aprila numeron

TURNHOUT. — La Espero. — La '13-an de februaro oka-
zis en nia urbo granda Esperantista renkontiĝo..Antaŭtagrneze la
Esperantistoj de ĉiuj najbaraj sekcioj kaj multaj samideanoj el
Antwerpen kaj Brussel ŝvarmis en la kunvenejo ,«Lindenhof». Tie
okazis mallonga kunsido duln kiu parolu s-ano Van Dooren. Bon-
vensalutinte la ĉeestantojn li klarigis la planojn por la verdigo
de la tuta regiono. Posttagmeze okazis vizitoj al lokaj vidindaĵoj
kaj je la 4-a komencis la Esperantista festo. La ĉefplado de la
riĉa programmo estis la prezentado de «Kia Miksaĵo!» unuakta
teatraĵo parte nederland- kaj parte esperantlingva, verkita origi-
nale de s-ano Van Doorean. La prezentado iĝis vera sukceso !
S-ano H. Rainson, prez. de F1. L. E., alparolis la ĉeestantojn en
nederlanda lingvo; K. Solc, instruisto de F1. L. E., same faris en
Esperanto. Per granda tonlbolo kaj agrabla dancado finigis tiu
Esperantista eeftago.

Tiu bela festo atestas pri la kresko de nia movado en la
Kempen-lando kaj montras, ke tie la verda stelo levigas same bri-
le kiel en la ceteraj partoj de Flandrujo.

SOLVO DE PROBLEMO 42.
Horizontale. — azale, orang, bird, skol, avara, obeis, snit,

bilip, not, epok, lad, ionre, ok, ar, brandovin, or, od, stil, pan, oper,
ted, lilio , ale, alozo, pilol, ligo, pala, peoni, lotus.

Vertikale. — arane, stamp, vipo, stel, abato, idolo, lir, korol,
zin, erat, kar, logi, ul, pi, alaŭdfalko, id, ni, okop, avo, opal, rol,
irido, ilo, aleno, palat, ioma, ŝelo, guste, relas.

SOLVO DE PROBLEMO 43.

Arao, ardeo, anaso, alaŭdo, aglo, garolo, nlevo, vanelo, ku-
kolo, ibiso, oriolo, nizo, koko, numido, milvo, monedo, kolibro,
koturno, urogalo, kapono, otiso, dromajo.

PREMIOJ.
Sro K. Pollet gajnis la premion de 10 Fr. por problemo 42.
Fino V. D. Ven gajnis la premion de 5 Fr. por problemo 43.

NOVAJ PROBLEMOJ.
Por problemo 46 ni forlotos prenlion de 10 Fr. Por problemo

47 unu de 5 Fr. Ensendu la solvojn sur aparta folio, metu sur
ambaŭ nomon kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponon,
La difinoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu sendataj an-
taŭ la 5-a de Aprilo rekte al Sro F. Volders, Bredastraat 94, Ant-
werpen.

PROBLEMO 46 KRUCVORTO. (80 poentoj).

1 2 3 	 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 	 1 	1 	I 	1 	I 	11 	1 	1
2 111 1 I 	 ! 

	 —

3 	1	 IuI 	I 1 4 	 i l■ 	 I fl l 	 ■p 
5 	 1 	 III 	I 	I	 I 	 e■ 
6 _ I 	 I I N 1 1 I■ 
7 	I Ir 	 ■ INI 1 1 	1
8 	I 	 l 	1 	 1 	 ! 	1	 I 	I 	I
9 , i I 1 EN ^U I ^ T^

1 	1 - 1	 INl	 1 	1 	ti 	 1	 1 
I	 IE 1 	 1 	I 	I 	I 	INI	 1 
111111 	 I 	 INI 	I 
INI	 1 	1 	1 	I 	 I 	 ■I 

	

■I 1 1 	 1_ 1 1_ ! 1 _1  1 tNl 
I 	I11 	 1 	 11II 	I

Horizontale :
1) Partopreni al sakramento de Eŭkaristio. (R) — forte movi-g; por sin liberigi. (R)
2) Moka esprimnlaniero. (R) — remi per unu remilo. (R)
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GRANDA LIBRO - LOTERIO
DE FLANDRA ESPERANTO - INSTITUTO

En ĉi tiu loterio, organizita okaze de la libro-tago, estas 1.000
lotoj kaj 100 tre havindaj premioj en valoro de entute 1.000 fran-
koj.

La prezo de unu loto estas nur 1 franko!
Inter la 100 premioj estas multaj grandaj, belaj,'multekostaj

fieraĵoj de nia juna, sed rapide kreskanta Esperanto-
literaturo. Multaj Esperantistoj ne povas aĉeti la grávajn'vefkojn,
p ro monmanko. Ciuj nun havas la okazon gajni valoran vortaron,
studlibron ait mondfaman literaturan verkon por eta sumo.

LISTO de la PREMIOJ :

1 Plena Vortaro de Esperanto. ,"11 pagoj. Bindita
2. Groot Woordenboek \ au, Straaten. 688 pagoj. Bindita
3. Beknopt Woordenboek Van Straaten. 715 pagoj. Bindita
4. Tra la Labirinto de la E-Gramatiko. F. Faulhaber. 334 paĝoj. Bindita
5. Rembrandt, la Magiisto. Kul 100 hiidoj. Lukse bindita.
6. Jane Eyre. Mondfama roman° de Charlotte Bronte. 500 pagoj. Bindita
7. Fundamenta Krestomatio. L. Zamenhof. 472 pakoj. Bindita
8. Gdsta Berling. Mondfama verko de S. Lagerl5f. 'Bele bindita
9. La Leono de Flandrujo. Historia romano de H. Conscience. I3indi.a
0. Quo Vadis. Moadkonata verko de H. Sienkiewicz. 2 Volumoj. Bindita
1. Si. Romano de H. Rider Haggard. Bindita
2. La Ora Ŝtuparo. Romano de E. Phillips Oppenheim. Bindita
3. Rita kaj sen Mono. Romano de E. Phillips Oppenheim. Bindita
4. Gysbreght van Aemstel. Joost van den Vondel.
5. Maria kaj la Grupo. Originale Romano de Emha.
6. Hura! J. Baghy. 210 pagoj. Originala romano.
7. Viktimoj. J. Baghy. 240 paĝoj. Originala roman°.
8. Verdaj Don Kihotoj. J. Baghy. Originala romano.
9. Rohinsono Kruso. Bindita. 3-a eldono ilustrita.

20. Trans la Fabeloceano, Szilagyi. Originala verko.
21. Anni kaj Montmartre. R. Schwartz. Aii La Mono de s-ro Arne, —

S. Lagerlof.
22. Stranga Butiko. R. Schwartz. au Kudlago, la Eskimo.
23. Konsilanto de la Gramatiko. Degenkamp.
24. Lingvo, Stilo, Formo. Kalocsay.
25. liter la Flandroj. S. Stuit.
26, 27, 28, 29, 30, Ciutaga Vivo (Konversacioj).
31, 32, 33, 34, 35, Esperanto-Leerbeek. F. Szilagyi. 200 illustraties.
36, 37, 38, 39, 40, La Du Amatinoj. Romano de A. de Musset.
41, 42, 43, 44, 45, Elektitaj Noveloj.. I.. Baekclrnans.
16, 47, 48, 49, 50, Granda bildo de D-ro Zamenhof. Arta eldono 36 x 28

cm. sur dika, glata papero.

KROME 50 KONSOLPREMIOJ :

51 — 100: du poŝtka, toj kun Zamenhof-bildo.
LA TIUADO OKAZOS DEFINITIVE LA 10-en DE _ APRILO

e n ia liga kunvenejo: Elckerliiel: , Korte Kruisstraat, Gen!.
Mendu viajn lotojn al F. E. I. Magdaleaastraat 29, Kortrijk, antaupa-

r,ante pere de poŝteekko to no. :268.51. 	 ti 

3) Membro (R) — lernadi (R) — frukto (R)  — dep. konjunk-
cio.

4) Korpoparto. — gaso, (adj.) — farigi. (R)
5) Inklini. — algustigilo. (R) — metalo. —
6) Tutaĵo de ĉio kiu ekzistas. (R) — virnomo. — flava malsa-

no. (R)
7) Tre amegi sen kapo. (R) — aŭskultis.
8) Reglando en Azio. (R) — aĵo. (R)
9) Urbo en Nederlando. (R) — arboparto. (R)

10) Konigi. (R) — en ia tempo, — mendi por difinita tempo.
11) Enuigi. (R) — malhelpo, baro. (R) — fari ledon el felo. (R)
12) Gajniga koloro en kartludo. (R) — koridoro. — larga stra-

to plantita per arboj. (R)
13) Prepozicio. — amfihio. (adj.) — parto de ,. la maldika intesto.

— malgranda. (R)
14) Maŝino. (R) — enloganto de Kongo.
15) Malgranda kapparto. (R) — geologisto. (R)

Vertikale.
1) Speco de seka nesukerita kuko. (R) — amaso da objektoj.
2) Homo konstante migranta. (R) — vinagro.
3) Pron. pers. — kuŝilo. -- estu gaja. — numero.
4) Raba besto. — la mezo de astronomio. (R) — rapida ripe-

tado de du sonoj. (R)
5) Mallonga memoriga skriba resumo. (R) — granda centra de

cirko. — membre.
6) Kovri per nenormala superfluo da akvo. (R) — la sep no-

toj. (R) — konsekriata.
7) Perfekta en plej alta grado. (R) — Mahometana religio. (R)
8) Muzika teatraĵo. (P) — frapi.
9) Vojo super rivero. — konservi en vinagro. (R)

10) purigi. — multfoje. (R) 	  korpoparto grandigita. (R)
11) Daŭri. 	  favora al politika libereco. (R) — grande.
12) Soiigo. — angelo de la dua ĉiela floro. (R) — interna kor-

poparto.
13) Prepozicio. — feki. — muzika sono. — konjunkcio. —
14) Ame tuŝi. (R) --- grince. —
15) Anaso da kaŝita mono. (R) — morale puŝi al ago. (R)

PROBLEMO 47 CENENIGMO (16 poentoj)  .

Per la ĉi-subaj difinoj, formu 16 kvinliterajn radikvortojn ko-
mencante per la lasta litero de la antaŭa vorto. La unua vorto ko-
mencas per la lasta litero de la lasta vorto.
1) Akvolilio.	 9) Diablo.
2) Homo amanta vivi sola.	 10) Migrantulo.
3) Komedidomo.	 11) Telegrafa sciigo.
4) Rebonigi.	 12) Meblo.
5) Rugkolora ĵuvelŝtono. 	 13) Manehla radiko.
6) Homo kun honora titolo. 	 14) Senindulga kruela homo.
7) Mangebla vegetaĵo. 	 15) Metalo.
8) Japana i:nperiestro.	 16) Patrino de Apogo kaj          
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"BREUGEL"
SPIJS_ en DRANKHUIS

Em. Jacgmainlaan, 37, Brussel

Lekkere Dranken
Fame konata pro siaj bongustaj kaj

malmultekostaj mankoj.
Ejo de N. E. L. E.

(Sekcio Brussel de F1. L. E.)

Presejo
"HOOGER OP"

Vrijheid 101.

Arendonk
Zorgeme elfinita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkajuj.

Salonoj por societoj — Malvarmaj

n1angajoj — Bonega servado.

•

OSTEN DO

HOTELO 1ETROPOLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj ĉambroj kun fluanta

akvo, varma kaj malvarma. Centra
hejtado. Lifto. Aŭtomobilejo. Kuire-

jo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ
S-ano Snvkers hava la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas.

DRUKKERIJ
Aŭtomata Presejo

H. BRAEKE VELT
Statiedreef, 177, Roeselare.

Posedas vastan klientaron en la flan-
draj provincoj.

Presejo konata pro sia belgusta kaj
moderna preso.

Liveras al la diversaj esp. grupoj
kaj ligoj. Sendevige petu prezofer-

ton kaj modelojn..
Tel: 1080. Ejo de Flandrema Grupo Esperantista

(Sekcio Antwerpen cle Fl. L. E.)

St. MARIABURG
10 KM. DE ANTVERPENO

Grand Hotel de la Chapelle
lokita en arbarĉirkauaĵo

ĉia modema komfort — aŭtomobilejo
iaŭnteniso — infanludejo — teraso

Restoracio — Familia pension
N. B. - Elektita loko por ekskursaj ce-
1;.j Kuirejo kaj kelo bonreputaciaj.

\Wwe VAN HAVER-DE BOES
Proksime cle la nagejo (200 in .) .

Presejó"HObG'ER OiP" Lav'rijsen, Arendonk, Tef, 52.
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